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ПРОТОКОЛ

гр. ЛЕВСКИ, _11.11._ 2008 г.
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _единаденеси ноември_ 2008 г.  в състав:

	  	Председател:  СТОЙКА МАНОЛОВА
			       Съдебни заседатели:Анка Грозданова
		 	          		        Стефанка Пенчева

при участието на секретаря _ Ваня Димитрова_ и прокурора _Цветомир Папурков_ сложи за разглеждане_ч.н.д._№ _20084410200471,   докладвано от съдия _Манолова_
На именното повикване в _16.00_ часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ Д.И.– лично.
ЗА РП ЛЕВСКИ – явява се прокурор Цветомир Папурков.
ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ОСЪДЕНИЯТ – в четвъртък бях на дело в Костинброд, там сключихме споразумение и наказанието ми е шест месеца лишаване от свобода.

	Предвид твърдението на осъдения,  като съобрази, че производството по делото е по реда на чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, съдът намира, че следва да бъде извършена справка в Бюро съдимост при РС гр.Шумен и в деловодството на РС – Костинброд, одобрено ли е споразумение с осъдения Д.И. и ако има такова, същото ни бъде изпратено по факса с оглед прилагане по делото, с оглед на разпоредбата на чл. 39, ал.1 от НПК.
	Съдът дава 10 минути почивка.
	След почивката продължава съдебното заседание.
	Съдът докладва пристигнало по факса в деловодството на РС – Левски копие от протоколно определение от РС – Костинброд от 06.11.2008 г. по н.д.о.х. №204/2008 г. по описа на съда, с което РП – Костинброд и осъденият Д.И.са сключили споразумение, с което му е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода за деяние извършено на 04.10.2007 г.

ПРОКУРОРЪТ – да се приеме представеното копие от протоколно определение на РС – Костинброд.
Д.И.– да се приеме.
		Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:

	ПРИЕМА представеното копие от протоколно определение по н.д.о.х.№204/2008 г. по описа на РС – Костинброд.
	ПРИЕМА справка за съдимост, ведно с копия от бюлетини за съдимост, както и справка за изтърпяно наказание лишаване от свобода по отношение на Д.И..
ПРОКУРОРЪТ – моля настоящото дело да бъде прекратено, тъй като видно от представеното протоколно определение на РС – Костинброд, последната влязла в сила присъда е именно на този съд, следва групирането на наказанията на Д.И. да бъде извършено от РС – Костинброд.
Д.И.– както реши съда, предоставям на съда, каквото стане, стане.

	Съдът, като съобрази искането направено от РП – Левски, като взе предвид разпоредбата на чл.39, ал.1 от НПК,според която когато трябва да се определя едно общо наказание на няколко престъпления, за които има влезли в сила присъди, постановени от различни съдилища, компетентен е съдът постановил присъдата, която последна е влязла в сила.
	От полученото копие от споразумение от РС Костинброд е видно, че споразумението по н.д.ох. 204/2008 г. е постановено на 06.11.2008 г. и влиза в сила на 06.11.2008 г., а присъдата постановена от РС – Левски, постановена по отношение на Д.И.е влязла в сила на 30.09.2008 г., т.е. съдът счита, че  компетентен съд да определи едно общо наказание се явява РС –Костинброд, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено и изпратено по компетентност на РС – Костинброд.

	Предвид гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

	ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.д.№20084410200471 по описа на РС – Левски.
ИЗПРАЩА делото на РС – Костинброд по компетентност.
	Протоколът написан в с.з., което приключи в 11.00 часа.


	СЕКРЕТАР:			ПРЕДСЕДАТЕЛ:

	
						СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.


									                2.





















РАЙОНЕН СЪД					ДО
ч.н.д.№20084410200471			РАЙОНЕН СЪД
гр.ЛЕВСКИ						гр.КОСТИНБРОД
11.11.2008 г.


	Съгласно протоколно определение на съда от 11.11.2008 г. по ч.н.д.№20084410200471 по описа на РС – Левски, моля да ни изпратите копие от протоколно определение по н.д.о.х.№20084410200204 по описа на РС – Костинброд.
	Същото е необходимо като доказателство по делото, образувано по чл.25 във вр. с чл.23 от НК.


	СЕКРЕТАР:			ПРЕДСЕДАТЕЛ:
		(В.Димитрова)				(Ст.Манолова)
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	Съгласно протоколно определение на съда от 11.11.2008 г. по ч.н.д.№20084410200471 по описа на РС – Левски, моля да ни изпратите копие от протоколно определение по н.д.о.х.№20084410200204 по описа на РС – Костинброд.
	Същото е необходимо като доказателство по делото, образувано по чл.25 във вр. с чл.23 от НК.


	СЕКРЕТАР:			ПРЕДСЕДАТЕЛ:
		(В.Димитрова)				(Ст.Манолова)
												
 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОСЪДЕНИЯ:
Д.И.- роден на * г. в гр. Ш., *, ЕГН *

	На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – не правя отводи, нямам искания.
Д.И.– не правя отводи, в четвъртък бях на дело в Костинброд и там свърши със споразумение.

	Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
			ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

	
	ПРИЕМА и влага в делото представените 
ПРОКУРОРЪТ - Поддържам направеното предложение. Нови доказателства няма да соча. 
Д.И.– искам да ми се направи кумулация на присъдите.
ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

ПРОКУРОРЪТ – да се приключи делото.
Д.И.– да се приключи.
	
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
ДАВА ХОД ЗА ПРЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

	Съдът се оттегли на съвещание.
След съвещание съдът, като прецени направеното от РП Левски предложение за определяне на едно общо наказание по отношение на Д.И., счита, че искането е основателно. Налице са условията за приложение разпоредбите на чл.25 ал.1 вр. чл.23 от НК, тъй като И. е осъден както следва:
          1. с присъда №79/08.04.1999г., постановена по НОХД 86/98 г. по описа на РС Нови пазар, влязла в законна сила на 10.05.1999 г. за деяние, извършено на 25/26.05.1995 г., И. е осъден  на една година лишаване от свобода, като на основание чл. 69, ал.1, във вр. с чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание със срок от три години, за престъпление по чл.198, ал.1във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. чл. 63, ал.1 т.3 и чл. 54 от НК; 
	2. със споразумение №284/26.04.2004 г., постановена по НОХД 47/2004г. по описа на РС Велики Преслав, влязло в законна сила на 26.04.2004 г. за деяние, извършено на 31.05.1999 г., И. е осъден на наказание глоба в размер на 600 лв., за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” вр. с чл. 342, ал.1 от НК и чл. 55 от НК;
	3. с присъда №11/13.01.2004г., постановена по НОХД 32/2004 г. по описа на РС Шумен, обжалвана и потвърдена от ШОС и ВКС, влязла в законна сила на 24.02.2005г. за деяние, извършено на 10.01.2004 г., И. е осъден  на четири години лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5 във вр. с чл.18, ал.1, чл. 20, ал.2 във вр.чл. 54 от НК; 
	- за деяние, извършено на 10.01.2004 г., И. е осъден  на две години лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл.216, ал.5, във вр. с ал.1, чл. 20, ал.2 във вр.чл. 54 от НК; 
	На основание чл. 23, ал.1 от НК определя едно общо наказание на подсъдимия Д.И., като налага най-тежкото наказание от определените за двете престъпления, а именно – наказание лишаване от свобода за срок от четири години., при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.
	На основание чл. 59, ал.1 от НК зачита предварителното задържане на подсъдимият по мярка за неотклонение „задържане под стража” по НОХД 32/01 г., считано от 11.01.2004 г. 
	Софийски градски съд с протокол от 28.12.2006г. по ЧНД 5800/2006г. освобождава условно предсрочно Д.И.от изтърпяване на останалата му част от наказанието лишаване от свобода в размер на 5 месеца и 2 дни, определена му по НОХД 32/2004г. на РС Шумен, на основание чл. 70, ал.6 от НК, определя изпитателен срок от 6 месеца. 
	4. с присъда №1033/04.07.2007г., постановена по НОХД 1195/2006 г. по описа на РС Шумен, влязла в законна сила на 19.07.2007г. за деяние, извършено за времето от 29.02.2000г. до 07.03.2000г., И. е осъден  на десет месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4 пр.1 и 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. чл. 20, ал.2, чл. 26,  във вр.чл. 54 и чл. 55 от НК;
	На основание чл. 25, във вр. с чл. 23, ал.1 от НК определя едно общо наказание по настоящата присъда по НОХД 1195/2006 г.- на ШРС и присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС и присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС, влязла в сила на 24.02.2005 г., като налага най-тежкото наказание, а именно четири години лишаване от свобода , при първоначален общ режим на изтърпяване. На основание чл. 25, ал.2 от НК зачита изтърпяната до момента част от наказанието, наложено с присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС, като счита така определеното общо наказание изтърпяно изцяло.
	5. с присъда №42/07.04.2008г., постановена по НОХД 338/2007 г. по описа на РС Елин Пелин, влязла в законна сила на 23.04.2008г. за деяние, извършено на 08.10.2007 г., И. е осъден  на осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл.343 В, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл. 54 от НК; 
 	6. с присъда №41/07.04.2008г., постановена по НОХД 278/2007 г. по описа на РС Елин Пелин, влязла в законна сила на 23.04.2008г. за деяние, извършено на 16.09.2007 г., И. е осъден  на шест месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл.343 В, ал.2, от НК, вр.чл. 54 от НК;
	С определение от 14.07.2008 г. по ЧНД 191/2008 г. по описа на РС Елин Пелин, влязло в сила на 30.07.2008 г., на основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК групира наложените наказания на осъдения Д.И.с присъда № 42/07.04.2008 г. по НОХД 338/2007 г. по описа на ЕПРС, влязла в сила на 23.04.2008 г. и присъда №41/07.04.2008 г. по НОД 278/2007 г. по описа на ЕПРС, влязла в сила на 23.04.2008 г., като налага най-тежкото от така наложените на осъдения Д.И.наказания лишаване от свобода за срок от осем месеца, определя на основание чл. 47 б.”б” от ЗИН строг режим на изтърпяване на така определеното наказание. Приспада на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание изтърпяната част от наложеното наказание лишаване от свобода.
	7. с присъда №136/15.09.2008г., постановена по НОХД 20084410200323, по описа на РС Левски, влязла в законна сила на 23.04.2008г. за деяние, извършено на 30.09.2008 г., И. е осъден  на наказание пробация, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител да срок от десет месеца и безвзързмезден труд в полза на обществото за 100 часа в продъэлжение на една година, за престъпление по чл.343 В, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл. 55, ал.1 т.2, б.”б”  от НК;
	От горните данни за осъжданията  на И. е видно, че е налице усложнена форма на множество престъпления, извършени едновременно в съвкупност и рецидив, което налага групирането да се извърши съобразно принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание.
	Налице са две съвкупности: първата – измежду наложените наказания с присъди по НОХД 1195/2006 г. на РС Шумен и присъда по НОХД 32/2004 г. на РС Шумен, влязла в сила на 24.02.2005 г. С присъдата по НОХД 1195/2006 г. по описа на РС Шумен, на основание чл. 25, във вр. с чл. 23, ал.1 от НК съдът е определил едно общо наказание по настоящата присъда по НОХД 1195/2006 г.- на ШРС и присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС и присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС, влязла в сила на 24.02.2005 г., като налага най-тежкото наказание, а именно четири години лишаване от свобода , при първоначален общ режим на изтърпяване. На основание чл. 25, ал.2 от НК зачита изтърпяната до момента част от наказанието, наложено с присъда по НОХД 32/2004 г. на ШРС, като счита така определеното общо наказание изтърпяно изцяло.
	На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК следва да се определи по правилата на съвкупността едно общо най-тежко наказание между това по НОХД 338/2007 по описа на РС Елин Пелин, по присъда по НОХД 278/2007 г. по описа на РС Елин Пелин и НОХД 323/2008 г. по описа на РС Левски, к7ато се наложи най-тежкото от тях, а именно – осем месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, тъй като деянията по цитираните присъди са извършени,   преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. 
	Следва на основание чл 25, ал.2 от НК да се приспадне времето, което е изтърпяно до момента като наказание лишаване от свобода.
	
	Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

	НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1, вр. чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на  Д.И.от гр. Ш., ЕГН *, едно общо наказание по присъдите по НОХД 338/2007г. по описа на РС Елин Пелин, присъда по НОХД 278/2007 г. по описа на РС Елин Пелин и НОХД 20084410200323 по описа на РС Левски, като налага най-тежкото от тях, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.
	НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до този момент наказание лишаване от свобода по цитираните присъди.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание и приключи в  часа.
 


СЕКРЕТАР:	                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:



				СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

